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PREFÁCIO

Este material é destinado a bacharéis em Direito que buscam a aprovação na segunda fase do 
exame de da OAB e que vão prestar prova na área de Direito Penal, a qual exige compreensão acerca das 
formas de exercício do poder punitivo do Estado e a responsabilidade social de cada cidadão diante 
de seus atos perante a sociedade. 

Sabemos o quão importante é a sua aprovação e, para isso, indicamos algumas informações úteis 
sobre a prova neste guia prático de estudos. Trata-se de um material estrategicamente elaborado, com base 
em estudo aprofundado do perfil da prova do Exame de Ordem e da banca FGV, contemplando, a partir 
dessa análise, caderno para treinar a resolução de questões discursivas, que envolvem tanto temas de or-
dem teórica quanto redação de peça. A apresentação das questões indica uma informação importante: a re-
corrência, expressa em dados quantitativos, do tema nas provas anteriores, o que significa uma dica prática 
do quanto cada tema e exercício são fundamentais para a sua preparação para a prova prático-profissional.

Nesse sentido, este é um material para guiar o seu estudo e faz parte do projeto do Ceisc: estudo 
direcionado a temas que são reiterados nas provas e marcados estatisticamente para que você possa vi-
sualizar a probabilidade de cada tema ser abordado na prova. Assim, com este material e com seus vários 
cursos preparatórios para o Exame da OAB, o Ceisc propõe uma vasta experiência de imersão em conteú-
dos da prova e treino de resolução de questões. E, para isso, mostra a pertinência de cada tópico em cada 
disciplina, estimulando a aprendizagem significativa e os treinos de resolução de questões, para os quais 
este Caderno é um (e não o único) meio de preparação para a solução das quatro questões discursivas e da 
resolução da peça prático-profissional que esperam por você no dia da prova. O Ceisc oferece um método 
de estudo que, comprovadamente, já ajudou muitos milhares de bacharéis em Direito a ter a tão sonhada 
carteirinha vermelha da OAB, sendo, com muito orgulho, o curso que mais aprova no Exame da OAB.

O que é necessário para a sua aprovação?
É perceptível que, para alcançar a aprovação no Exame da OAB, não basta conhecimento. Essa 

constatação fica evidente pelo índice geral de reprovação, que gira em torno de 70% a 80%. Ou seja, entre 
dez candidatos, sete e oito bacharéis não conseguem alcançar a aprovação, por uma série de fatores, que 
não se restringem à falta de conhecimento ou estudo.

Em outras palavras, a preparação para o Exame da OAB exige estratégia, não só para adquirir o 
conhecimento necessário, mas também de organização do estudo, que envolve: a) o que estudar; b) como 
estudar; c) gestão de tempo. Talvez você esteja se questionando: mas e o controle emocional? Sim, porque 
a maioria dos candidatos atribui a reprovação ao nervosismo. Evidente que o controle emocional é impres-
cindível para a aprovação (aliás, para qualquer ação da vida), mas você conseguirá ter mais efetividade no 
domínio das suas emoções e controlar o nervosismo se estiver seguro quanto “ao que estudar”, “como 
estudar” e “gestão do tempo”. Se conseguir controlar esses três vetores, ficará menos nervoso(a) (entenda: 
menos nervoso(a), porque esse sentimento lhe acompanhará até o dia da lista definitiva dos aprovados).

Logo, parece-nos elementar, e isso também é fruto de estudo realizado pela equipe do Ceisc, que 
a principal causa de reprovação, além do nervosismo, consiste na ausência e/ou mau uso da estratégia 
adequada.

A metodologia proposta pelo Ceisc talvez não seja a mais fácil, mas, e falamos isso com a experiência 
de muitos anos, parece-nos a mais efetiva em proporcionar ao bacharel maior probabilidade de aprovação. 

A metodologia está centrada em dois pilares básicos: conteúdo e questões. O conteúdo envolve 
aulas com professores especialistas não só em exame de ordem, mas também com atuação acadêmica, 
já que todos foram ou são professores universitários, com titulação em mestrado, doutorado e pós-dou-
torado, além de conteúdo teórico estratégico e esquematizado produzido por esses mesmos professores, 
contemplando temas cuidadosamente mapeados pela equipe do Ceisc, levando em conta os temas mais 
cobrados no exame da OAB. 

Mas de nada adianta uma metodologia sem que existam ferramentas que proporcionem efetiva 
organização dos estudos, que devem ser rigorosamente seguidas. Por isso, a equipe Ceisc elaborou um 
cronograma de estudos cuidadosamente pensado junto com os professores. Um cronograma efetivo, que 
proporcione ao bacharel e à bacharela a possibilidade de organizar seus estudos de forma estratégica e 
equilibrada. Na verdade, são cronogramas de estudos, pois buscam atender às necessidades e possibilida-
des de cada examinando(a), desde aquele que optou por se preparar com antecedência (é para esses o 
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cronograma 90 dias), até o que, por uma razão ou outra, decidiu iniciar os estudos em período mais próxi-
mo da prova (para esse, o cronograma de 60 ou 30 dias). Para cada cronograma, há indicação dos temas 
relevantes que devem ser estudados.

Há, ainda, a prova propriamente dita. Sim, porque o bacharel também deve saber que há estra-
tégias também para a resolução das questões. Ou seja, como resolver quatro questões discursivas e uma 
peça prático-processual em cinco horas? E, nesse particular, já adiantamos duas dicas, que ilustramos com 
detalhamento em nossos cursos e que você pode pôr em prática ao resolver as questões deste Caderno. 
Primeira dica: cada pergunta do Exame, na segunda fase, é normalmente apresentada com base em um 
caso hipotético e sobre ele faz-se um questionamento. Analise o caso hipotético com atenção, observando 
cada elemento do caso (partes, fatos, relação de causalidade, efeito e conflito apresentado). A leitura aten-
ta do caso permite compreender o foco temático da pergunta, que deve ser decifrada com atenção ao que 
se pede. Responda de forma direta e fundamentada as questões, demonstrando conhecimento jurídico e 
interpretação das normas legais aplicadas ao caso hipotético. E quanto às peças? Treinar muito as várias 
possibilidades, a argumentação e a estrutura de cada uma delas. Afinal, tudo conta quando se considera 
a nota final de cada questão: cuide, então, da estrutura da peça, da fundamentação jurídica e, claro, da 
expressão, pois uma redação fluida e sequencial é também elemento de demonstração de competências 
necessárias ao exercício profissional. 

Vamos à segunda dica: este Caderno está organizado, contendo questões discursivas e de redação 
de peça prático-processual de todas as disciplinas. A proposta é que você resolva cada questão discursiva 
de cada disciplina e elabore cada peça, procurando anotar as suas dificuldades, se houver, e reforçar os co-
nhecimentos que você demostra já ter consolidado. A estratégia é sempre treinar a resolução de questões 
e a redação de peça para que você possa se ambientar com o estilo da prova na segunda fase do Exame e 
poder estudar, com mais dedicação e foco, aqueles temas que eventualmente você identificar maior dificul-
dade. Se isso ocorrer com você uma insegurança ao resolver qualquer questão deste Caderno, orientamos 
que busque sanar as dúvidas por meio de aulas, conteúdo explicado em materiais textuais ou até audiovi-
suais, como videoaulas, podcast etc. Então, anote: a sua aprovação na segunda fase da prova depende de 
uma estratégia de estudos que contemple resolução de questões, em seus vários formatos e tipos de peças 
que podem ser cobradas na prova, e estudo direcionado em cada assunto.

Temos certeza de que, se você estiver munido de bons instrumentos e materiais de apoio ao estudo, 
vai ser possível aprovar e dar aquele soco missioneiro Exame, sinal de que sua força e conhecimento valem 
sempre a pena. 

Que este Caderno seja um dos meios para o seu sucesso na segunda fase do Exame da OAB e re-
curso produtivo para a sua esperada aprovação na prova.
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PANORAMA GERAL DAS TESES DE PEÇAS MAIS 
COBRADAS

TEMAS
QUANTIDADE DE VEZES 

QUE CAIU

Teoria da Pena 75

Tipicidade 31

Crimes em espécie 29

Princípios 22

Nulidades 17

Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984 15

Extinção da Punibilidade 13

Provas 7

Lei de Drogas – Lei nº 11.343/2006 5

Tribunal do Júri 5

Culpabilidade 3

Lei de Crimes Hediondos – Lei nº 8.072/1990 4

Ilicitude 4

Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006 2

Lei do Juizado Especial Criminal – Lei nº 9.099/1995 1

Ação Penal 1
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QUEIXA-CRIME 

 Quantas vezes já caiu na prova?

Já foi cobrada 01 (uma) vez, no exame XV.

 Como identificar no enunciado?

Narrando um fato do qual foi vítima, que se enquadra em crime de ação penal privada, o ofendido 
ou seu representante legal procura advogado (a) para adotar a medida cabível. 

Exemplo da peça queixa-crime do XV Exame da OAB: “(...) Enrico procurou seu escritório de advo-
cacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Enrico, deve assisti-lo.”

PALAVRA MÁGICA: PEÇA: 

PE
D

IU
 PRA PARAR

PARO
U

!Crime de ação penal privada...
o ofendido procura você como 

advogado(a)

Queixa-crime

 Qual a base legal?

Arts. 30 ou 31, 41 e 44, todos do CPP, e art. 100, § 2º, do CP

• Cuidado: Procuração com poderes especiais (art. 44 CPP).

 Endereçamento

• Vara Criminal: Infrações penais cujas penas máximas superam 2 anos. 
• Juizado Especial Criminal: Infrações penais cujas penas máximas não superam 2 anos. 
• Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: “Se se tratar de crime de ação penal 

privada praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, como, por 
exemplo, marido praticar injúria (art. 140 CP) contra a esposa.”

 Qual o prazo?

6 (seis) meses – art. 38 CPP e art. 103 CP

• O prazo é de 6 (seis) meses a contar da ciência da autoria do fato pelo ofendido ou seu repre-
sentante legal. 

 Estrutura

• Endereçamento;
• Qualificação do querelante e querelado;
• Base legal;
• Dos fatos: 1º parágrafo: localizar (data, hora, local) e verbo nuclear do tipo; 2º parágrafo: relatar 

o que e como o fato foi praticado; 3º parágrafo: causas de aumento de pena e/ou qualificadoras;
• Do direito: Classificação do delito: atribuir a adequação típica ao(s) fato(s) narrado(s);
• Do pedido;
• Rol de testemunhas;
• Local e data;
• Advogado e OAB. 
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APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO 
PROCEDIMENTO DO JÚRI

 Quantas vezes já caiu na prova?

Já foi cobrada 1 vez, no exame VII.

 Como identificar no enunciado?

Surge a legitimidade do assistente da acusação interpor recurso após o esgotamento do prazo sem 
que o Ministério Público tenha interposto o recurso. 

PALAVRA MÁGICA: PEÇA: 
PE

D
IU

 PRA PARAR

PARO
U

!Esgotamento do prazo do recurso 
para o MP 

Apelação pelo assistente da acusação

 Qual a base legal?

art. 593, I c/c 598, do CPP ou art. 416 c/c 598, do CPP

 Qual o prazo?

Habilitado: 5 (cinco) dias 

Não habilitado: 15 (quinze) dias

 Qual o conteúdo?

• Buscar condenação em caso de absolvição do réu.
• Buscar a pronúncia no procedimento do júri. 

 Quais os pedidos? 

• Conhecimento, provimento e reforma da decisão. 

 Treine a peça

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL – VII Exame (Adaptada)

ENUNCIADO
Grávida de nove meses, Ana entra em traba-

lho de parto, vindo dar à luz um menino saudável, o 
qual é imediatamente colocado em seu colo. Ao ter 
o recém-nascido em suas mãos, Ana é tomada por 
extremo furor, bradando aos gritos que seu filho era 
um “monstro horrível que não saiu de mim” e bate 
por seguidas vezes a cabeça da criança na parede do 
quarto do hospital, vitimando-a fatalmente. Após ser 

dominada pelos funcionários do hospital, Ana é presa 
em flagrante delito. 

Durante a fase de inquérito policial, foi reali-
zado exame médico-legal, o qual atestou que Ana agira 
sob influência de estado puerperal. Posteriormente, 
foi denunciada, com base nas provas colhidas na fase 
inquisitorial, sobretudo o laudo do expert, perante a 
1ª Vara Criminal/Tribunal do Júri pela prática do crime 
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Arnaldo Quaresma, Letícia Sinatora Neves, Mauro Stürmer e Nidal Ahmad

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL 

DO JÚRI DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

Processo nº ...

TÚLIO, já qualificado nos autos, por seu procurador infra-assinado, com procuração 

em anexo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, interpor o presente RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO, com base no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, requer seja recebido o recurso e procedido o juízo de retratação, nos 

termos do art. 589 do Código de Processo Penal. Se mantida a decisão, requer seja enca-

minhado o presente recurso, já com as razões inclusas, ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul, para o devido processamento.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Local..., 25 de junho de 2018

Advogado...

OAB...
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Recorrente: TÚLIO

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo nº...

RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Colenda Câmara Criminal

I) DOS FATOS

O Ministério Público denunciou o recorrente pelo crime de tentativa de aborto, previsto 

no art. 126, caput, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e Joaquina, bem ainda realizado 

o interrogatório. Encerrada a instrução, o Magistrado proferiu decisão pronunciando o 

recorrente pelo crime previsto no art. 126, caput, combinado com art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal. 

A defesa foi intimada da decisão no dia 18 de junho de 2018, segunda-feira.

II) DO DIREITO

A) PRELIMINAR

A1) DA PRESCRIÇÃO

O réu foi denunciado pela prática do crime do art. 126, caput, combinado com art. 

14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena máxima do delito de aborto é 04 (quatro) 

anos de reclusão. Logo, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, 

inciso IV, do Código Penal.
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Direito Penal

QUESTÃO 16

Cross Fox foi denunciado pelo crime de estelionato, art. 171, caput, do Código Penal, sendo que, 
excetuando uma condenação definitiva pela prática de contravenção de perturbação de sossego, 
jamais foi condenado criminalmente. Com base nas informações expostas, responda, como advoga-
do(a) contratado por Cross Fox, aos itens a seguir. 

A) Cross Fox poderá ser beneficiado por alguma medida despenalizadora, para evitar o prosseguimen-

to do processo penal? 

B) Na hipótese de prosseguimento do processo até final sentença, o juiz, na fixação da pena, poderá 

reconhecer a agravante da reincidência?
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Direito Penal

QUESTÃO 61

No dia 15 de novembro de 2017, dez presos que ocupavam diferentes celas, durante o deslo-
camento para o Fórum dentro de uma viatura quebraram a proteção das lâmpadas do corredor do 
veículo. Questionados sobre o responsável pelo dano ao patrimônio público, todos os presos perma-
neceram em silêncio. Instaurado o Procedimento Administrativo, diante do silêncio dos apenados, 
a administração optou por aplicar uma sanção coletiva aos apenados, consistente na suspensão do 
direito à visita por 10 (dez) dias, em razão da prática de falta grave. Em juízo, no momento da audiên-
cia de justificativa, os apenados novamente silenciaram quanto ao fato, dois se limitaram a alegar 
que ao ingressarem na viatura a iluminação já estava prejudicada. Após a manifestação da defesa e 
do Ministério Público, o magistrado da Vara de Execução Penal reconheceu a prática de falta grave, 
homologando o Procedimento Administrativo. Considerando que a decisão foi dada em audiência 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018 (terça-feira), na condição de advogado(a) de Cleiton, um dos 
apenados envolvidos, responda: 

A) A decisão judicial é passível de impugnação por qual instrumento? 

B) Qual argumento pode ser invocado para combater a decisão proferida pelo Magistrado?
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Direito Penal

QUESTÃO 75

Wilson foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, 
sendo, ao final condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fe-
chado. Para tanto, o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos, e, na ausência de circunstân-
cias agravantes e atenuantes, elevou a pena em 1/3 (um terço), por conta da presença da majorante, 
resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. Após, sob o fundamento de que 
o crime de roubo com emprego de arma branca é grave, fixou o regime inicial fechado, decretando 
a prisão preventiva do acusado, para fins de dar início imediato ao cumprimento da pena imposta. 
Diante do fato hipotético, você, na condição de advogado(a) de Wilson, responda aos itens a seguir:

A) Em sede de apelação, qual argumento de direito material a ser apresentado em favor de Wilson 

para impugnar a decisão que fixou o regime inicial fechado? 

B) Qual o argumento pode ser apresentado para impugnar a decisão na parte que decretou a prisão 

preventiva de Wilson? Indique a base legal. 

Obs.: O(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal 
não confere pontuação.
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Arnaldo Quaresma, Letícia Sinatora Neves, Mauro Stürmer e Nidal Ahmad

a) Em sede de apelação, o candidato deveria arguir que a gravidade em abstrato do delito, 

por si só, não constitui fundamento idôneo para imposição de regime mais severo do 

que a quantidade da pena prevê. Além disso, a opinião do julgador sobre a gravidade 

em abstrato do delito também não constitui motivação suficientemente idônea para 

a imposição de regime mais severo do que o permitido conforme a pena aplicada, nos 

termos das Súmula nº 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 

440 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, deveria o Magistrado fixar o regime inicial 

semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

b) O argumento para impugnar a decisão que decretou a prisão preventiva deveria ser no 

sentido de que não é possível a decretação da prisão com a finalidade de antecipação 

de cumprimento de pena, nos termos do art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal. 
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Arnaldo Quaresma, Letícia Sinatora Neves, Mauro Stürmer e Nidal Ahmad

a) A medida processual a ser adotada pelo advogado de Wilson é a interposição de Recurso 

de Embargos Infringentes, na forma do art. 609, parágrafo único, do CPP, considerando 

que a decisão proferida em sede de Apelação não foi unânime, em relação à fixação 

do regime carcerário. 

b) Para fazer prevalecer o voto vencido, deverá o examinando demonstrar a possibilidade 

de ser fixado o regime semiaberto, tendo em vista que o STF também reconheceu a 

inconstitucionalidade da exigência da aplicação do regime inicial fechado para os crimes 

hediondos ou equiparados trazida pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/1990 por violação 

do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/1988, de 

modo que, no caso, seria possível a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento 

da reprimenda penal.

 Além disso, eventual opinião do julgador acerca da gravidade do delito não constitui 

motivação idônea para impor regime carcerário mais severo do que previsto em lei, 

conforme as Súmula nº 718 e 719 do STF e Súmula nº 440 do STJ. Logo, como se trata 

de réu primário e com bons antecedentes, bem como a pena aplicada é de 05 anos, o 

regime deveria ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
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